
 

 

Verleende vergunningen week 28 – 2022 
 

Waterschap Vallei en Veluwe maakt bekend dat gelet op het bepaalde in de Waterwet, de Keur Waterschap Vallei 

en Veluwe 2013 en de Algemene wet bestuursrecht, de navolgende vergunningen zijn verleend: 

 

Vergunning-

nummer 

Locatie Omschrijving Datum  

vergunning 

Z2022-04-

0323/D2022-

05-1675 

Bandijk 3 in 

Terwolde 

Het bouwen van een bedrijfsgebouw en inkoopstations 

in de beschermingszone B van een waterkering. 

11-07-2022 

Z2022-05-

0214/D2022-

06-1735 

Nijkerkerstraat 49 A 

in Putten 

Het aanleggen van een tijdelijke lange duiker (30 

meter) aansluitend op een andere duiker in een 

oppervlaktewaterlichaam B. 

11-07-2022 

Z2022-06-

2555/D2022-

06-2477 

Nabij de 

Wageningselaan 1 in 

Veenendaal 

Het houden van een evenement op een 

oppervlaktewaterlichaam B met twee uitwijklocaties op 

een oppervlaktewaterlichaam A. 

11-07-2022 

Z2022-05-

0031/D2022-

06-1998 

Wakkerendijk 1 in 

Eemnes 

Het slopen van een bestaande woning en het nieuw 

bouwen van 2 aaneengeschakelde woningen binnen de 

beschermingszone A van een primaire waterkering. 

13-07-2022 

Z2020-

002046/D202

2-05-2241 

Grebbeweg 1 in 

Veenendaal 

Het behouden van een inham aan het Valleikanaal 

voor het stallen van een historische turfaak. 

14-07-2022 

WSVVZ20220

1-

0053/D20220

1-1103 

Ursulineweg 19 in 

Leusden 

Het behouden van een reeds geplaatste keerwand 

voorbij de insteek langs een oppervlaktewaterlichaam 

B. 

15-07-2022 

Z2022-04-

0004/D2022-

06-1409 

Eemdijk 28 in 

Eemdijk 

Het bouwen van een hooiberg binnen de 

beschermingszone A en het behouden van een reeds 

geplaatste veranda met terras binnen de 

beschermingszone A van een primaire waterkering. 

15-07-2022 

Z2022-06-

0107/D2022-

06-2383 

Industrieweg 21 in 

Wageningen 

Het aanleggen van een kabel in de beschermingszone 

A van een waterkering. 

15-07-2022 

Z2022-05-

0186/D2022-

05-2023 

Oude Nijkerkerweg 

in Ermelo 

Het lozen van bronneringswater op oppervlaktewater 

(Horste Beek). 

15-07-2022 

 

 

Voor vragen over de vergunning of over de bezwarenprocedure kan je contact opnemen met de afdeling 

Vergunningen en Handhaving van het waterschap. Deze afdeling is telefonisch te bereiken via het secretariaat op 

telefoonnummer: (055) 5 272 916. 


